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Poprawka 1
Paul Nuttall

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że europejskie programy 
edukacyjne przynoszą wyraźną i 
dowiedzioną europejską wartość dodaną i 
mają kluczowe znaczenie dla powodzenia 
strategii „Europa 2020”; ubolewa, że 
projekt budżetu Komisji nie proponuje 
żadnych dodatkowych funduszy na 
edukację i szkolenia poza samymi 
programami finansowymi; apeluje o 
znaczne zwiększenie środków na program 
„Uczenie się przez całe życie” w budżecie 
na 2012 r. i o podwojenie funduszy na 
edukację w kolejnych WRF;

skreślony

Or. en

Poprawka 2
Marek Henryk Migalski

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że europejskie programy 
edukacyjne przynoszą wyraźną i 
dowiedzioną europejską wartość dodaną i 
mają kluczowe znaczenie dla powodzenia 
strategii „Europa 2020”; ubolewa, że 
projekt budżetu Komisji nie proponuje 
żadnych dodatkowych funduszy na 
edukację i szkolenia poza samymi 
programami finansowymi; apeluje o 
znaczne zwiększenie środków na program 
„Uczenie się przez całe życie” w budżecie 
na 2012 r. i o podwojenie funduszy na 
edukację w kolejnych WRF;

1. podkreśla, że europejskie programy 
edukacyjne przynoszą wyraźną i 
dowiedzioną wartość dodaną zarówno w 
krajach członkowskich Unii Europejskiej, 
jak i w państwach zrzeszonych z UE w 
ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i
mają kluczowe znaczenie dla powodzenia 
strategii „Europa 2020”; ubolewa, że 
projekt budżetu Komisji nie proponuje 
żadnych dodatkowych funduszy na 
edukację i szkolenia poza samymi 
programami finansowymi; apeluje o 
znaczne zwiększenie środków na program 



PE470.047v01-00 4/11 AM\875560PL.doc

PL

„Uczenie się przez całe życie” w budżecie 
na 2012 r. i o podwojenie funduszy na 
edukację w kolejnych WRF;

Or. pl

Poprawka 3
Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że europejskie programy 
edukacyjne przynoszą wyraźną i 
dowiedzioną europejską wartość dodaną i 
mają kluczowe znaczenie dla powodzenia 
strategii „Europa 2020”; ubolewa, że 
projekt budżetu Komisji nie proponuje 
żadnych dodatkowych funduszy na 
edukację i szkolenia poza samymi 
programami finansowymi; apeluje o 
znaczne zwiększenie środków na program 
„Uczenie się przez całe życie” w budżecie 
na 2012 r. i o podwojenie funduszy na 
edukację w kolejnych WRF;

1. podkreśla, że europejskie programy 
edukacyjne przynoszą wyraźną i 
dowiedzioną europejską wartość dodaną i 
mają kluczowe znaczenie dla powodzenia 
strategii „Europa 2020”; ubolewa, że 
projekt budżetu Komisji nie proponuje 
żadnych dodatkowych funduszy na 
edukację i szkolenia poza samymi 
programami finansowymi; ubolewa nad 
faktem, że przy realizacji europejskich 
programów edukacyjnych faworyzowane 
są nauki przyrodnicze, w odróżnieniu od 
nauk humanistycznych; wzywa do 
zapewnienia większej widoczności 
naukom humanistycznym w programach 
edukacyjnych, które zostaną 
zaproponowane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych; wzywa do 
znacznego zwiększenia środków na 
program „Uczenie się przez całe życie” w 
budżecie na 2012 r. i o podwojenie 
funduszy na edukację w kolejnych WRF;

Or. en

Poprawka 4
Georgios Papanikolaou

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że europejskie programy 
edukacyjne przynoszą wyraźną i 
dowiedzioną europejską wartość dodaną i 
mają kluczowe znaczenie dla powodzenia 
strategii „Europa 2020”; ubolewa, że 
projekt budżetu Komisji nie proponuje 
żadnych dodatkowych funduszy na 
edukację i szkolenia poza samymi 
programami finansowymi; apeluje o 
znaczne zwiększenie środków na program 
„Uczenie się przez całe życie” w budżecie 
na 2012 r. i o podwojenie funduszy na 
edukację w kolejnych WRF;

1. podkreśla, że europejskie programy 
edukacyjne przynoszą wyraźną i 
dowiedzioną europejską wartość dodaną, 
wspierają mobilność i mają kluczowe 
znaczenie dla powodzenia strategii 
„Europa 2020”; ubolewa, że projekt 
budżetu Komisji nie proponuje żadnych 
dodatkowych funduszy na edukację i 
szkolenia poza samymi programami 
finansowymi; apeluje o znaczne 
zwiększenie środków na program „Uczenie 
się przez całe życie” w budżecie na 2012 r. 
i o podwojenie funduszy na edukację w 
kolejnych WRF;

Or. el

Poprawka 5
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina o znaczeniu polityki 
kulturalnej, zwłaszcza publicznej, dla 
kształcenia obywateli i dostępu do kultury 
dla wszystkich oraz uważa, że nie można z 
niej w żadnym wypadku zrezygnować w 
imię dyscypliny budżetowej, zwłaszcza, iż 
nie stanowi ona wielkiego obciążenia dla 
budżetu;

Or. fr

Poprawka 6
Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. ubolewa nad faktem, że Rada dąży do 
ograniczenia środków na zobowiązania na 
rok 2012 w odniesieniu do programu 
„Kultura”; uważa, że w tych trudnych z 
punktu widzenia gospodarczego czasach 
nie należy zaniedbywać roli kultury w 
dalszym wzmacnianiu tożsamości 
europejskiej i wzbogacaniu naszych 
społeczeństw; w związku z tym wzywa do 
utrzymania, a nawet zwiększenia 
finansowania kultury i inwestycji w tym 
zakresie;

Or. en

Poprawka 7
Maria Badia i Cutchet

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że art. 165 TFUE przyznaje 
UE nowe kompetencje w dziedzinie sportu;
podkreśla rolę sportu w społeczeństwie, nie 
tylko ze względu na korzystny wpływ na 
zdrowie i sprzyjanie integracji społecznej, 
ale także ze względu na wzrost 
gospodarczy i tworzenie miejsc pracy;
apeluje w związku z tym o wystarczające 
fundusze umożliwiające przygotowanie i 
ustanowienie ambitnego unijnego 
programu w dziedzinie sportu;

2. przypomina, że art. 165 TFUE przyznaje 
UE nowe kompetencje w dziedzinie sportu;
podkreśla rolę sportu w społeczeństwie, nie 
tylko ze względu na korzystny wpływ na 
zdrowie, sprzyjanie integracji społecznej i 
promowanie wartości takich jak 
solidarność, praca zespołowa i wola 
przekraczania własnych granic – wartości 
zawartych i urzeczywistnianych w 
projekcie europejskim – ale także ze 
względu na wzrost gospodarczy i 
tworzenie miejsc pracy; apeluje w związku 
z tym o wystarczające fundusze 
umożliwiające przygotowanie i 
ustanowienie ambitnego unijnego 
programu w dziedzinie sportu;

Or. es
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Poprawka 8
Georgios Papanikolaou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że art. 165 TFUE przyznaje 
UE nowe kompetencje w dziedzinie sportu; 
podkreśla rolę sportu w społeczeństwie, nie 
tylko ze względu na korzystny wpływ na 
zdrowie i sprzyjanie integracji społecznej, 
ale także ze względu na wzrost 
gospodarczy i tworzenie miejsc pracy; 
apeluje w związku z tym o wystarczające 
fundusze umożliwiające przygotowanie i 
ustanowienie ambitnego unijnego 
programu w dziedzinie sportu;

2. przypomina, że art. 165 TFUE przyznaje 
UE nowe kompetencje w dziedzinie sportu; 
podkreśla rolę sportu w społeczeństwie, nie 
tylko ze względu na korzystny wpływ na 
zdrowie i współzawodnictwo oraz 
sprzyjanie integracji społecznej, ale także 
ze względu na wzrost gospodarczy i 
tworzenie miejsc pracy; apeluje w związku 
z tym o wystarczające fundusze 
umożliwiające przygotowanie i 
ustanowienie ambitnego unijnego 
programu w dziedzinie sportu;

Or. el

Poprawka 9
Paul Nuttall

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że dziennikarze i media 
odgrywają wiodącą rolę w tworzeniu 
europejskiej sfery publicznej, która 
umożliwia obywatelom uczestniczenie w 
europejskiej integracji; wyraża w związku 
z tym zaniepokojenie faktem, że Komisja 
odrzuciła inicjatywę Parlamentu 
Europejskiego dotyczącą 
transgranicznego dziennikarstwa 
śledczego i usunęła własną strategię na 
rzecz ogólnoeuropejskich sieci 
medialnych, porzucając inicjatywę 
dotyczącą ogólnoeuropejskiej sieci TV; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
utworzenia zaplanowanej sieci TV i 

skreślony
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opracowania kompleksowej strategii 
komunikacyjnej w celu zwiększenia 
prawomocności UE oraz wzmocnienia 
europejskiej sfery publicznej;

Or. en

Poprawka 10
Marek Henryk Migalski

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że dziennikarze i media 
odgrywają wiodącą rolę w tworzeniu 
europejskiej sfery publicznej, która 
umożliwia obywatelom uczestniczenie w 
europejskiej integracji; wyraża w związku 
z tym zaniepokojenie faktem, że Komisja 
odrzuciła inicjatywę Parlamentu 
Europejskiego dotyczącą transgranicznego 
dziennikarstwa śledczego i usunęła własną 
strategię na rzecz ogólnoeuropejskich sieci 
medialnych, porzucając inicjatywę 
dotyczącą ogólnoeuropejskiej sieci TV; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
utworzenia zaplanowanej sieci TV i 
opracowania kompleksowej strategii 
komunikacyjnej w celu zwiększenia 
prawomocności UE oraz wzmocnienia 
europejskiej sfery publicznej;

3. podkreśla, że dziennikarze i media 
odgrywają wiodącą rolę w tworzeniu 
europejskiej sfery publicznej, która 
umożliwia obywatelom uczestniczenie w 
europejskiej integracji; wyraża w związku 
z tym zaniepokojenie faktem, że Komisja 
odrzuciła inicjatywę Parlamentu 
Europejskiego dotyczącą transgranicznego 
dziennikarstwa śledczego i usunęła własną 
strategię na rzecz ogólnoeuropejskich sieci 
medialnych, porzucając inicjatywę 
dotyczącą ogólnoeuropejskiej sieci TV;

Or. pl

Poprawka 11
Ivo Belet, Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że dziennikarze i media 
odgrywają wiodącą rolę w tworzeniu 
europejskiej sfery publicznej, która 
umożliwia obywatelom uczestniczenie w 
europejskiej integracji; wyraża w związku 
z tym zaniepokojenie faktem, że Komisja 
odrzuciła inicjatywę Parlamentu 
Europejskiego dotyczącą 
transgranicznego dziennikarstwa 
śledczego i usunęła własną strategię na 
rzecz ogólnoeuropejskich sieci 
medialnych, porzucając inicjatywę 
dotyczącą ogólnoeuropejskiej sieci TV; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
utworzenia zaplanowanej sieci TV i 
opracowania kompleksowej strategii 
komunikacyjnej w celu zwiększenia 
prawomocności UE oraz wzmocnienia 
europejskiej sfery publicznej;

3. podkreśla, że dziennikarze i media 
odgrywają wiodącą rolę w tworzeniu 
europejskiej sfery publicznej, która 
umożliwia obywatelom uczestniczenie w 
europejskiej integracji; podkreśla 
znaczenie kompleksowej unijnej strategii 
komunikacyjnej w celu zwiększenia 
prawomocności UE oraz wzmocnienia 
obywatelstwa europejskiego; wyraża w 
związku z tym zaniepokojenie faktem, że 
Komisja usunęła własną strategię na rzecz 
ogólnoeuropejskich sieci medialnych, 
porzucając inicjatywę dotyczącą 
ogólnoeuropejskiej sieci TV; wzywa 
Komisję do jak najszybszego utworzenia 
zaplanowanej sieci TV i opracowania 
kompleksowej strategii komunikacyjnej w 
celu zwiększenia prawomocności UE oraz 
wzmocnienia europejskiej sfery publicznej;
i zdecydowanie wzywa Komisję do 
ponownego rozważenia rzeczywistego 
funkcjonowania inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego dotyczącej 
transgranicznego dziennikarstwa 
śledczego w celu zapewnienia jej 
niezależnej i bezstronnej realizacji, a także 
do lepszego wyjaśnienia swojego 
stanowiska w sprawie przyszłych 
perspektyw strategii na rzecz 
ogólnoeuropejskich sieci medialnych;

Or. en

Poprawka 12
Maria Badia i Cutchet

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. sprzeciwia się proponowanym cięciom 
funduszy na szkoły europejskie, które 

4. sprzeciwia się proponowanym cięciom 
funduszy na szkoły europejskie, które 
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mogą powodować dyskryminację 
niektórych uczniów na tle językowym lub 
z powodu niepełnosprawności, co stoi w 
sprzeczności z Kartą praw podstawowych 
Unii Europejskiej;

mogą pogorszyć jakość nauczania, poziom 
wykształcenia nauczycieli i proporcje 
między liczbą nauczycieli i uczniów, a 
nawet powodować dyskryminację 
niektórych uczniów na tle językowym lub 
z powodu niepełnosprawności, co stoi w 
sprzeczności z Kartą praw podstawowych 
Unii Europejskiej;

Or. es

Poprawka 13
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, zwłaszcza w związku ze 
zmianami demograficznymi zachodzącymi 
w państwach członkowskich i z myślą o 
osiągnięciu ambitnych celów strategii 
„Europa 2020”, że należy inwestować w 
dobrobyt, edukację, integrację na rynku 
pracy, przedsiębiorczość i aktywne 
obywatelstwo młodzieży, oraz podkreśla w 
związku z tym znaczenie odpowiedniego 
finansowania programów, które promują 
mobilność i współpracę w dziedzinie 
polityki dotyczącej młodzieży, takich jak 
„Młodzież w działaniu”, „Erasmus” i 
„Ludzie”; 

Or. lt

Poprawka 14
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla istotny wkład programu 
MEDIA w europejski sektor 
audiowizualny oraz płynące z tego 
programu korzyści gospodarcze, 
kulturalne, edukacyjne i społeczne;  
wzywa zatem do zwiększenia funduszy na 
wsparcie tego szybko rozwijającego się
sektora;

Or. en


